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KINDEREN
EN JONGEREN

TIENSE
KWEIKERSDAG,
DIT JAAR OP 08/10

BESPAAR DEZE
WINTER OP JE
ENERGIEFACTUUR

TIENEN
TRANSFORMEERT
VERDER

thuis
in
Tienen

BLIKVANGER

ZWOELE
AVONDEN
EN MEER
Wat een mooie zomer hebben we
achter de rug! Gevuld tot aan het
randje met kleurrijke evenementen
en gezellige momenten op zonnige
zomerdagen en zwoele avonden. En
dit met onze mooie Grote Markt als
niet te evenaren decor. Bij de start van
de zomervakantie werd de nieuwe
monumentverlichting aangestoken.
Het leverde dit prachtige plaatje op.
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VOORWOORD

TIENEN
HARTENDIEF

De avonden worden korter, zomerspullen bergen we stilletjesaan weg: ‘t is
weer bijna voorbij die mooie zomer! Op naar een prachtige herfst met de
mooiste kleuren in de najaarszon …
Samen werken we hard verder aan een mooier Tienen. We bereiden de
vernieuwing van de dorpskern van Oplinter voor. De Grote Gete krijgt een
nieuwe kade aan ‘t Schip, een Getepark met de voeten in het water. We
smeden plannen voor het Vianderdomein en ook de vernieuwing van het
stationsgebouw krijgt vorm. Er is nog veel werk aan de winkel, maar stap voor
stap investeren we in een mooiere woonomgeving voor alle Tienenaars.
Zie jij het ook, dat Tienen langzaam maar zeker weer ieders hart verovert? Je
merkt dat ik alvast een fiere burgemeester ben van deze mooie stad met haar
prachtige deelgemeenten. Tot snel, in Tienen natuurlijk!
Namens het schepencollege,
Katrien Partyka
Burgemeester

IN DIT NUMMER

Foto: Steven Massart
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KORTWEG

KOOP EEN PLANTJE
Op 16, 17 en 18 september houdt Kom op tegen Kanker
zijn plantjesweekend. Draag jij de strijd tegen kanker
een warm hart toe? Koop dan een plantje bij één van
de enthousiaste plantjesteams van vrijwilligers. Je treft
hen aan in winkels, op markten, aan huis … De azalea’s
worden milieuvriendelijk geteeld en je haalt een echt
Vlaams streekproduct in huis. Met je aankoop draag
je bij aan een betere zorg voor mensen met kanker en
hun naasten. Gewoon doen!

EUROSLEUTEL
VOOR OPENBAAR
TOILET
Begin juni werd het nieuwe openbaar toilet op de
Grote Markt in gebruik genomen. Een bezoekje
brengen kan mits een bedrag van 0,50 euro te betalen met de bankkaart. Je kan ook gebruikmaken
van een eurosleutel. Een eurosleutel kan aangekocht worden door 70-plussers en personen met
een fysieke beperking (denk hierbij bv. aan stomapatiënten, rolstoel- of scootmobielgebruikers en
personen met een visuele beperking) en geeft toegang tot openbare toiletten die hiervoor uitgerust
zijn in heel Europa. De eurosleutel kost 27,50 euro
en kan besteld worden via www.eurosleutel.nl.

AANVRAAG INNAME
OPENBAAR DOMEIN
VOORTAAN DIGITAAL
Er zijn heel wat redenen om de openbare weg in te
nemen. Denk bv. aan het reserveren van een parkeer
plaats voor een verhuiswagen of het plaatsen van een
container tijdens verbouwingen. De stad Tienen heeft
nu samen met alle gemeenten binnen de Politiezone
Getevallei het proces voor de inname van openbaar
domein gedigitaliseerd. Voortaan kan je eenvoudig
via pc, tablet of smartphone een aanvraag indienen
die volledig digitaal wordt afgehandeld. De tarieven
in Tienen werden bovendien aanzienlijk verlaagd.
 www.tienen.be/vergunning-inname-openbaar-domein

4

HOTEL VOOR
VLEERMUIZEN
De drie bunkers aan de Maalderijweg in Kumtich
worden omgetoverd tot heuse vleermuizenhotels.
Binnen zijn er verschillende compartimenten en het is
er donker, koel en vochtig; een ideale rustplaats voor
vleermuizen. In de winter zijn ze in winterslaap, maar
de rest van het jaar zijn ze ’s nachts actief. Tegen de
schemering kan je ze al zien rondvliegen, op jacht
naar muggen en andere insecten.
Eén vleermuizenhotel is al klaar. Je kan het enkel van
buiten bewonderen, maar op het infobord ernaast vind
je allerlei info en mooie foto’s van deze bijzondere
diertjes.

ENTHOUSIASTE
MEDEWERKERS
GEZOCHT
Tienen transformeert op heel veel verschillende vlakken. Om al
deze uitdagingen in goede banen te leiden, wordt het team van
medewerkers dit najaar versterkt. Hou www.tienen.be/vacatures
en onze LinkedInpagina in de gaten, of abonneer je op onze digitale nieuwsbrief via www.tienen.be/nieuwsbrieven.

DE WERFKEET

BEWEEGTUIN IN GRIMDE
Onder het motto ‘Beweeg je wijk’ lanceerde de stad Tienen een
beweegtuin die telkens na enkele maanden naar een nieuwe
locatie verhuist. Momenteel staan de fitnesstoestellen een poosje
aan de site van de drie tumuli. De beweegtuin is een combinatie
van toestellen die speciaal ontworpen zijn voor senioren. Er zijn
7 types van toestellen, waarbij er ook eentje geschikt is voor mensen in een rolstoel. Alle oefeningen werken gericht op coördinatie, balans, lenigheid en uithoudingsvermogen. Een instructiebord
toont hoe je de toestellen correct kan gebruiken.

VLAAMSE SUBSIDIES
VOOR SPORT
INFRASTRUCTUUR
Tienen wordt alsmaar sportiever! De Vlaamse overheid
kent een investeringssubsidie toe van 529.000 euro
voor ingrijpende renovatiewerken en de aanleg van
een nieuw skatepark in het sportcentrum Houtemveld.

Subsidie van vlaanderen

Deze subsidie dient voor aanpassingen op het vlak van duurzaam energiebeheer, brandveiligheid, hygiëne en toegankelijkheid. Daarnaast zullen met deze toelage de sportvloeren
aangepakt worden en wordt het bestaande skatepark
volledig vernieuwd en verder uitgebouwd. Het aanvaarde
investeringsbedrag bedraagt zo’n 2,5 miljoen euro, waarvan
ongeveer 20 % door de Vlaamse overheid gesubsidieerd
wordt. Ook buur Grand Slam diende met succes een dossier
in. Met deze meevaller krijgt het bruisende, sportieve hart
van onze stad op vele vlakken een serieuze facelift.

PAARDENPROCESSIE
ERKEND ALS
CULTUREEL ERFGOED

Foto: Jeroen Geladé

Meer dan een jaar geleden startte het Processiecomité van Haken
dover in samenwerking met de stad een traject op voor de opname
van de paardenprocessie in de Vlaamse inventaris voor het
immaterieel cultureel erfgoed. Begin juli kwam er goed nieuws: de
aanvraag werd goedgekeurd. De paardenprocessie is met jaarlijks
20.000 bezoekers de derde grootste processie van het land. Met de
erkenning wordt de toekomst van deze Tiense traditie gewaarborgd.

Renovatiewerken

De afgelopen maanden werd er in het sportcentrum
Houtemveld al intensief gewerkt aan de vernieuwing van
de vloeren en de belijning van hallen 2 en 3. De zalen
zien er als nieuw uit en zijn weer helemaal klaar voor vele
jaren sportplezier.
Bezoekers zullen ongetwijfeld ook gemerkt hebben dat de
omgeving van hal 1 momenteel omgevormd is tot werf
zone. Het dak was dringend aan vernieuwing toe. Door
dit te vervangen door een lichter geperforeerd stalen dak,
kan het volledig geïsoleerd worden volgens de huidige
normen en zal de akoestiek in de hal aanzienlijk verbeteren. Bovendien wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om
op termijn zonnepanelen te plaatsen.
Samen met de integratie van energiezuinige en intelligente
ledverlichting in de 3 hallen, zal dit zeker bijdragen aan een
duurzamer energiebeheer. Mits goede weersomstandigheden zullen de werken afgerond zijn tegen eind oktober. In
een tweede fase in 2023 komen o.a. de kleedkamers, het
sanitair en de sportvloer van hal 1 aan de beurt.
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Ontwerpen:
TeamvanMeer!

TIENEN TRANSFORMEERT

De grote begraafplaats langs de
Aarschotsesteenweg en de Pollepel
straat wordt binnenkort heraangelegd.
Er wordt ingezet op verdere vergroening,
maar de stad zal in een eerste fase ook
al een aantal knelpunten aanpakken.

BEGRAAFPLAATS
WORDT HERAANGELEGD
Bij de heraanleg zal de toegankelijkheid verbeterd worden en wordt er een urnenveld
voorzien. De toegangen aan de Pollepelstraat worden aangepakt met o.a. een nieuw
inkomgeheel met een zitbank en infobord.
Bomen, hagen en prairievegetatie zullen
meer structuur geven aan de begraafplaats.
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Begin juni werd het voorontwerp gepresenteerd aan een klankbordgroep met enkele
geëngageerde burgers en begrafenis
ondernemers. De stad en het ontwerp
bureau TeamvanMeer! gingen met de tips
aan de slag om het definitieve ontwerp
verder uit te werken.

De werken starten in het voorjaar van 2023
en zullen tot in het najaar duren. Omdat de
nood aan urnengraven erg hoog is, zal de
stad al eerder een aantal urnengraven aanleggen. Daarnaast wordt gewerkt aan een
globaal, gefaseerd plan voor de heraanleg
van de hele begraafplaats.

FASE 2
RENOVATIE
BIBLIOTHEEK
In 2018 werd het gelijkvloers
van de stadsbibliotheek in een
nieuw kleedje gestoken. Vanaf
eind dit jaar komen de verdie
pingen aan de beurt.
De trappenhal krijgt een aantal leuke doorzichten en elk niveau wordt één open ruimte. Naast
ruimte voor de collectie, is er ook aandacht voor
flexibel afscheidbare plekjes, ruimte om (samen)
te werken en leuke zit-, speel- en voorleeshoekjes. Zo wordt de bib niet enkel een plek om boeken te ontlenen, maar ook een ontspannings- en
onmoetingsruimte. De start van deze renovatiewerken wordt nog dit jaar gepland.
Tijdens deze renovatie wordt de bib ook
verder voorbereid voor de toekomst. Na de
aanpassing van de inkomzone met integratie
van een scansysteem dat ontleners toelaat zelf
hun boeken in te leveren en te ontlenen, wordt
deze maand een nieuwe digitale inleverbox
geplaatst. Vanaf dan kunnen boeken ook na
de openingsuren worden binnengebracht.
Daarnaast worden een aantal belangrijke voorbereidingen getroffen om te evolueren naar
een intelligent ‘open+’- systeem. Met ‘open+’
zijn er naast de bemande openingsuren extra
openingsuren zonder personeel.
Met deze ingrepen wordt de bibliotheek van
Tienen een laagdrempelige, toegankelijke plek
waar iedereen die wil leren, lezen of (be)leven,
welkom is.
 tienen.bibliotheek.be

MASTERPLAN
‘HOF VAN KABBEEK’
IN DE MAAK
De stad Tienen heeft i.s.m. het Team Vlaamse
Bouwmeester een ontwerper aangeduid voor
de opmaak van het masterplan ‘Het Hof van
Kabbeek’. Dit plan betreft de site van het huidige
ziekenhuis in de binnenstad van Tienen. Op
termijn zal dit terrein vrijkomen en nieuwe
mogelijkheden bieden voor herontwikkeling.
De site van het regionaal ziekenhuis is gelegen in de stadskern van
Tienen, tussen de Oude Vestenstraat, de Kliniekstraat, de Leuvensestraat, de Oude Leuvensestraat
en de Gilainstraat, in het historische ‘’t Hof van Cabbeeck’. Het
ziekenhuis zal op termijn de site
verlaten, waardoor de terreinen
vrijkomen voor herontwikkeling.
Door de strategische ligging in
het stadshart, de omvang van het
gebied en de aanwezigheid van
waardevol erfgoed, vormt de herontwikkeling van deze zone één
van de belangrijkste binnenstedelijke uitdagingen voor de komende jaren. Het is een unieke kans
om in het centrum vorm te geven
aan een verkeersluwe, groene en

klimaatrobuuste omgeving met
een mix aan functies en met respect voor het historisch erfgoed.
Om deze ambitie waar te maken,
werd beslist om samen te werken
met het Team Vlaamse Bouwmeester (TVB) om via de procedure van
een open oproep tot de opmaak
van een masterplan te komen. In
november werden er drie ontwerpteams aangesteld, die in april van
dit jaar een offerte ingediend hebben bij de Vlaamse Bouwmeester.
De opdracht werd uiteindelijk
toegewezen aan de Tijdelijke
Vereniging Atelier Horizon, VELD.
In een volgende fase worden de
verdere timing, de procedure en
het overleg met de eigenaars en
buurtbewoners gepland.
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DOSSIER KINDEREN EN JONGEREN THUIS IN TIENEN

MONITOR OP DE
SPEELPLEINWERKING
OOK IETS VOOR JOU?
In de zomer staat de vakantiewerking van de stad Tienen synoniem voor twee
maanden lang spel- en sportplezier. Elk jaar zetten heel wat monitoren zich
in om de kinderen er een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Ook Gilles (21),
Freda (16) en Mo (17) waren van de partij.
Waarom ben je monitor geworden?
Gilles: “De jeugddienst van de stad
kwam de monitorencursus en de mogelijkheden om als monitor aan de slag te
gaan voorstellen op school. Dat heeft mij
en een aantal vrienden over de streep
getrokken om de cursus te volgen. Na
de opleiding en twee weken stage was
de groepssfeer zo goed, dat ik nu toch al
7 jaar ben blijven plakken.”
Mo: “Mijn zus heeft mij overtuigd om de
monitorencursus te volgen en daar heb
ik nog geen seconde spijt van gehad.
Als kind ging ik zelf heel graag naar de
speelpleinwerking. Je kan wel zeggen dat
ik hierdoor alle kneepjes van het vak ken.”
Freda: “Ik vind het gewoon heel fijn om
met kinderen te werken.”
Wat heb je geleerd tijdens de monitorcursus?
Gilles: “Je krijgt een EHBO-opleiding,
wordt vertrouwd gemaakt met aspecten
van de veiligheid en leert hoe je activiteiten voor kinderen in elkaar steekt. Het
blijft niet bij theorie, al doende leer je bij
over verschillende thema’s.”
Mo: “Je leert er samenwerken met anderen, met kinderen omgaan en gestructureerd werken.”
Freda: “Ik heb er bovendien veel
mensen ontmoet die nadien vrienden
zijn geworden.”
Wat maakt je gelukkig als monitor?
Gilles: “De kinderen zijn heel dankbaar.
Een knuffel of een tekening krijgen, maakt
mijn dag goed. Als persoon ben ik ook
gegroeid. Vroeger was ik eerder introvert, maar door de jaren heen heb ik veel
mensen leren kennen en mezelf kunnen
ontplooien. De verantwoordelijkheid die
ik nu krijg, heeft ook een positieve invloed
gehad bij mijn sollicitatiegesprekken.”
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Freda: “Ik heb heel veel bijgeleerd,
iets wat zeker mooi op mijn cv staat
als ik later solliciteer als leerkracht.
Leuk zijn ook de activiteiten voor de
monitoren elke vrijdag om samen
te ontspannen, bij te praten en de
teamgeest te versterken.”

Mo: “Ik vind het tof kinderen te stimuleren
en uit te dagen met spelletjes, maar omgekeerd motiveren zij mij ook. Het geeft
me veel voldoening als de kinderen een
spel leuk vinden. Soms sta ik ook samen
met monitoren die vroeger mijn monitoren
waren, dat maakt het extra speciaal.”

KRIEBELT HET OM OOK
MONITOR TE WORDEN?
De volgende monitorencursus vindt plaats tijdens de krokus
vakantie van maandag 20 februari t/m zondag 26 februari ‘23,
met op zaterdag een overnachting.
 Info en inschrijven: dienst groeien - team kind en jeugd,
tel 016 80 45 49, groeien@tienen.be.

KLAAR VOOR EEN
NIEUWE START
September is naar goede gewoonte ook de start van
een nieuw werkjaar voor het verenigingsleven en dus
ook voor onze Tiense jeugdbewegingen.

Er zijn ook andere jeugdverenigingen actief in Tienen
zoals Jeugd en plezier, KiKoti (kinderkoor), Jeugdband
Oplinter (startmoment op vrijdag 2 september om 19.00
uur) en Studentenclub Freya (startmoment op vrijdag 16
september om 19.00 uur op Heldenland).
 Het volledige overzicht met info, contactgegevens en prijzen kan je terugvinden op
www.jeugd.tienen.be/jeugdverenigingen.

TIENSE SPORTCLUBS
ZETTEN HUN DEUREN OPEN
In Tienen zijn meer dan 100 sportclubs actief en heel wat
onder hen hebben een aanbod voor de jeugd. Tijdens
de maand september is het ‘Maand van de Sportclub’ en
kan je jouw kroost alvast van de sfeer laten proeven in
deze verenigingen. Al zijn ook volwassenen welkom.
Gymclub Tienen (gym)
Basket Tienen
(basketbal en omnisport)
Gojukan (karate)
De Vrije Zwemmers
(G-sport zwemmen)
Dance Art Studio (dans)
Genbukan
(zelfverdediging)
Aikido Tienen (aikido)
Moby Dick (duiken)

Olympia Tienen
(wielrennen)
NVV Tienen (volleybal)
KVC Houtem-Oplinter
(voetbal)
KVK Tienen (voetbal)
Crossing Vissenaken
(voetbal)

#sportersbelevenmeer

MAAND
SPORT
CLUB
VAN DE

DO
STAD
E
Z
N

ET OOK M

O sportverenigingen)
 Alle info (ook over de andere deelnemende
is terug te vinden op www.tienen.be/maand-van-de sportclub.

E E!

1 - 3 0 S E PTE M B E R

MEER INFO?
SPORT.VLAANDEREN/SPORTERSBELEVENMEER

V.U. Sport Vlaanderen, Philippe Paquay, Arenbergstraat 5,1000 Brussel

Een overzicht van de startdata:
Akabe, zaterdag 17 september van 14.00 tot 17.00 uur,
Rakkersveld, Torsinweg 12
Chiro ’t Klontje, zondag 18 september van 14.00 tot
17.00 uur, Pastorijstraat 78
KLJ Hakendover, zaterdag 17 september van 14.00 tot
17.00 uur, Schoolpad 43
KLJ Oplinter, zondag 11 september van 09.00 tot 17.00
uur, Ganzendries 29
KLJ Vissenaken, zondag 2 oktober om 14.00 uur,
Kumtichstraat 324
KSA Tienen, zaterdag 24 september van 11.00 tot
23.00 uur, Waaiberg
Scouts en Gidsen Bergrakkers, zaterdag 24 september om 14.00 uur, Rakkersveld, Torsinweg 12
Scouts en Gidsen Kriko-Bea, zondag 18 september
van 14.00 tot 17.30 uur, Rakkersveld, Torsinweg 12
Scouts FOS 213 De Hinde, zaterdag 3 september om
14.00 uur, Sliksteenvest 1
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DOSSIER KINDEREN EN JONGEREN THUIS IN TIENEN

NEDERLANDS
OEFENEN TIJDENS
DE ZOMERVAKANTIE
Spelenderwijs Nederlands oefenen, dat kon tijdens
de zomervakantie tijdens de taalspeelweken van de
stad Tienen.
De taalspeelweken (vroeger ‘taalbad’) voor anderstalige
kinderen worden al bijna 15 jaar georganiseerd vanuit de stad. Tijdens deze taalspeelweken oefenen de
kinderen Nederlands op een leuke, niet schoolse wijze
en maken ze kennis met het jeugdwerk. Zo vinden ze
nadien makkelijker de weg naar het reguliere aanbod.

MUZIKAAL EN
CREATIEF TALENT
BIJ ART
Ben je op zoek naar een muzikale en/of creatieve invulling
van je vrije tijd? Dan vind je beslist je gading in het aanbod
van de Academie Regio Tienen. Je kan er terecht in de
domeinen muziek (met jazz-pop-rock en folk & wereld
muziek), woord, dans en beeldende en audiovisuele kunst.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 kan je als achtjarige
onmiddellijk starten in de optie jazz-pop-rock. Nieuw is ook
het volwaardig atelier sculpturale keramiek, aanvullend op
de functionele keramiek. Maak je graag soundscapes, geluidsinstallaties, of wil je je eigen instrument uitvinden? De
voor Vlaanderen unieke optie sounddesign zal je daarmee
helpen. In het nieuwe vak ‘Culture Club’, ga je dan weer op
ontdekking in de wereld van beroemde componisten en
leer je instrumenten op klank herkennen.
De Academie Regio Tienen is altijd dicht bij je in de
buurt met haar verschillende vestigingen. Het team
van professionele en enthousiaste leerkrachten staat
onvermoeibaar klaar om je te begeleiden in de mooie
wereld van de kunst.

Tarieven volledig schooljaar

• Jongeren (4 t/m 17 jaar): € 74 / verminderd tarief € 49
• Volwassenen (18 t/m 24 jaar): € 145
• Volwassenen (vanaf 25 jaar): € 343 /
verminderd tarief € 145
(Her)inschrijvingen t/m vrijdag 30 september via
www.tienen.be/art.
 www.tienen.be/art
/academieregiotienen
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Voor de inschrijvingen werd samengewerkt met de scholen. Voor de begeleiding stonden monitoren en sportlesgevers paraat, aangevuld met enkele taalexperten die
dagelijks leuke en leerrijke taalworkshops aanboden.
Heel wat kinderen zijn aan het begin van de week erg
verlegen en stil. Doorheen de week bloeien ze open en
genieten ze van het spelen en de aandacht. Het geeft
hen net dat extra duwtje in de rug voor de start van het
nieuwe schooljaar.

“Ik vind het leuk om te
spelen, zingen, dansen en
Nederlands te spreken.
Ik heb hier ook nieuwe
vriendjes gemaakt.”
Maria, 2de leerjaar

TUSSENKOMST
IN SCHOOLKOSTEN
September, de start van een
nieuw schooljaar en traditioneel
ook een duurdere maand voor
heel wat gezinnen. De stad
Tienen verleent daarom een
tussenkomst in de schoolkosten
bij kwetsbare gezinnen.
Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met
schoolgaande kinderen extra
uitgaven. Ook tijdens het schooljaar kunnen schoolfacturen zwaar
doorwegen op het gezinsbudget.
De stad Tienen wil kansen bieden
aan elk kind binnen het onderwijs

en verleent daarom een tussenkomst in de schoolkosten.
Wie moeilijkheden heeft om
de schoolrekeningen te betalen, kan de toelage aanvragen in het Sociaal huis,
na afspraak via het nummer
016 80 11 11 of via e-mail naar
intake.socialedienst@tienen.be.
Ook met vragen over de toekenning van de school- en/of studie
toelagen kan je hier terecht.

Tienen
zoekt . .
VOORZITTER LOK
De stad Tienen stelt een nieuwe voorzitter aan
voor het Lokaal Loket Kinderopvang (LOK). Het
LOK is een raad die de stad adviseert in haar
beleid rond kinderopvang voor baby’s en schoolgaande kinderen. De voorzitter van het LOK zit
een tweetal vergaderingen per jaar voor en zorgt
hierbij voor een gestructureerd en onpartijdig verloop. Voorbereidingen en besluitvorming gebeuren in nauw overleg met de dienst groeien, team
kind en jeugd. We ontvangen graag je kandidatuur
via groeien@tienen.be.
 Meer weten?
www.tienen.be/lokaal-overleg-kinderopvang

ONTHAALOUDER
Heb je een groot hart voor baby’s, peuters en
kleuters? Kan je op een vlotte manier contacten
leggen met kinderen en ouders? De stad Tienen
is op zoek naar een enthousiaste onthaalouder
die mee de schouders wil zetten onder de
uitbouw van de groepsopvang samenwerkende
onthaalouders het Bavetje.

KINDEREN DOEN HUN
ZEGJE IN KUMTICH
In Kumtich krijgen kinderen hun
zegje in de toekomst van hun
dorp. Buren voor Buren van het
Kumtichcomité richtte er samen
met basisschool Vroenhof een
kinderparlement op.
Het kinderparlement is bedoeld
voor kinderen uit het 5de en 6de
leerjaar die in Kumtich wonen. Zij
vormen een belangrijke bron van
inspiratie, want kijken anders naar
de wereld dan volwassenen.
Eén keer per maand komt het
kinderparlement samen om de

plannen van het Kumtichcomité
en eigen onderwerpen te bespreken. De leden van het Kumtichcomité zorgen voor terugkoppeling
naar het bestuur, maar ook naar
de klasgenootjes onder begeleiding van de zorgleerkracht. Eén
van de eerste realisaties van het
kinderparlement is de organisatie
van een bescheiden voetbaltornooi deze maand in het Buurtpark. Goed bezig daar!
 De verslagen kan je raad
plegen op kumtichcomité.be/
kinderparlement.

 www.tienen.be/vacatures

BESTUURSLEDEN
NETWERK JEUGD
Netwerk Jeugd (voorheen jeugdraad Tienen) stelt
voor de bestuursperiode 2023-2026 een nieuw
bestuur samen. Jongeren en verenigingen hebben
een mening over het beleid in de stad. Via het
Netwerk Jeugd geraakt deze tot bij het stadsbestuur.
Weet je wat er leeft onder de Tiense jongeren en
wil je mee hun belangen behartigen binnen de
stad? Liggen de Tiense verenigingen je nauw aan
het hart en wil je mee voor verbinding zorgen?
Dan is het bestuur van Netwerk Jeugd misschien
wel iets voor jou. Je kandidaat stellen kan via
groeien@tienen.be. Doen!
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UITGELICHT

Tiense Kweikersdag
Op zaterdag 8 oktober is het weer zover: de Kweikersdag.
Vanaf dit jaar niet meer traditioneel op 10/10, maar op een
zaterdag vóór 10 oktober, zodat iedereen kan meefeesten.
De stad en opgewekTienen hebben weer heel wat in petto.

Foto: Jeroen Geladé

KOM MEEFEESTEN OP 08/10

Foto: Jeroen Geladé

HET SCHAPEN
CONCLAAF OP 01/10

STREEKPRODUCTEN
MARKT, BRADERIE
EN DE LAZUUR
Dit jaar is de Grote Markt het middelpunt
van de activiteiten. En dat zijn er heel wat.
Zo kan je vanaf 10.00 uur proeven van al
het lekkers dat onze streek te bieden heeft
tijdens de streekproductenmarkt. Van hier
kuier je naar de handelsstraten waar je
koopjes op de kop tikt tijdens de braderie.

schaap zo snel mogelijk over de eindmeet
te dragen. Benieuwd wie dit jaar met het
gouden vaandel aan de haal gaat?

De deelnemende contreien aan
De Lazuur kunnen een voorsprong aan de start behalen, o.m.
door het winnen van het ‘mooiste
schaap of ‘ de mooiste outfit’. Dit
wordt beslist door de contreien
zelf, in een conclaaf waar twee
winnaars verkozen worden. Kom
mee supporteren met een hapje,
een drankje en een streepje
muziek. Ben jij ook benieuwd hoelang de debatten zullen duren?
 Zaterdag 1 oktober
vanaf 14.00 uur aan de
O.L.V.-Ten-Steenkapel, O.L.V.Ten-Steenstraat in Grimde.

KLEUR DE STAD
BLAUW-WIT
DOORLOPEND
ACTIVITEITEN

Omstreeks 15.30 uur doen de Tiense
reuzen Jan, Mie, Tiske en Nieke hun
intrede in het gezelschap van de Reuzen
harmonie, de Erewacht, de Kweikers
koppen en de Vendeliers.

Doorheen de namiddag kan je deelnemen
aan een wandeling over de geschiedenis, een fototentoonstelling over de
Grote Markt, workshops en vertellingen.
Niet te vergeten: om 16.00 uur heeft de
Gouden Madam een boodschap voor
alle bezoekers, bij te wonen op groot
scherm. Doorlopend zijn er optredens van
lokaal talent met om 18.00 uur de kick ass
ukelele coverband The Fuckeleles.

Eén van de hoogtepunten wordt De
Lazuur om 17.00 uur, de wedstrijd waarin
wijken en deelgemeenten het tegen
elkaar opnemen door een zelfgemaakt

De verrassende afsluiter van de Kweikersdag: wordt 2023 een draken- of een
schapenjaar voor Tienen en zijn inwoners? Daar beslist ‘De worp’ over!

Creatievelingen moedigen we
aan hun gevels te versieren in de
Tiense kleuren. Hang jij de Tiense
vlag uit? Je kan er eentje aanko
pen voor 8 euro in de Streekshop
op de Grote Markt 6 in Tienen.

De Kweikersdag is een initiatief van de stad
Tienen en OpgewekTienen i.s.m. o.a. Tiense
Reuzengilde, deelnemende handelaars en
streekproducenten, Soepcafé, deelnemende
contreien Lazuur, Ann Koekepan, Tiense
Bietenclub, Studentenclub Freya, Die
Landouwe, Erm 'n Erm, Fabrik a Brac, Grimde
Leeft, Confrérie van Sincte Moor, K.H.
Sint-Genoveva Oplinter, Tiense Gidsenbond,
Eric Walravens, Alain Van Den Broecke, Wim
Menheer, Patrick Nijs en Gui Nijs.

Raadpleeg het volledige programma op www.kweikersdag.be.
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Laat je tijdens de maand oktober ook
verrassen door de digitale wereld van
CoderDojo en kom in de bib van Tienen
gamen op een echte arcadekast! Deze
werd geprogrammeerd door de kids van
CoderDojo Tienen.

TENTOONSTELLING
OPGRAVING SPOOR
WEGTUNNELS
PORTIVA en Erfgoedsite Tienen organiseren in samenwerking met het Kumtichcomité een fotorijke tentoonstelling over
de archeologische opgravingen van de
eerste spoorwegtunnels van het Europese vasteland. Het tragisch einde van
beide tunnels houdt ook een mysterieus
verband met een Romeinse weg en een
imposante grafheuvel. Hoe dat precies
in elkaar zit, kom je te weten tijdens jouw
bezoek aan de tentoonstelling.
Tijdens de Open Monumentendag op
zondag 11 september wordt de tentoonstelling gelanceerd in de Sint-Gilliskerk
in Kumtich. De kerk is die dag geopend
tussen 10.00 en 18.00 uur. Daarna kan je
tot zondag 16 oktober de tentoonstelling
telkens van 14.00 tot 17.00 uur tijdens de
weekends komen bekijken.
De toegang is gratis. Geschikt voor alle
leeftijden. Van harte welkom!

 Workshop ‘Robotjes programmeren’
op wo. 26 oktober van 14.00 tot
16.30 uur. Inschrijven: € 3 via
tienen@bibliotheek.be.

SINTERKLAAS
KAPOENTJE
SPEELPRET TIJDENS
DE HERFSTVAKANTIE
Ferm Kinderopvang organiseert tijdens
de herfstvakantie voor de stad Tienen
kleuteropvang in het Vrijetijdscentrum.
Kleutertjes van 2,5 tot 6 jaar kunnen er
de hele week (behalve op 1 november) elke dag van 07.00 tot 18.00 uur
terecht voor uren speelpret op maat
van de allerkleinsten.
Verder opent tijdens de herfstvakantie
ook BKO Klimop de deuren, zijn er
sportkampen op het Houtemveld en
bieden verschillende verenigingen een
aanbod aan voor kleuters en/of kinderen van de lagere school en tieners.
 Vind het overzicht op
www.tienen.be/herfstvakantie.

LEZEN MET
JE OREN
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven
aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek
van 19 t/m 27 november belooft het dan
ook extra gezellig te worden in de bibliotheek. Op woensdag 23 november lezen
vrijwilligers er spannende en ontroerende verhalen voor in knusse hoekjes. De
bibmedewerkers trekken er ook op uit en
gaan voorlezen in het WZC Keienhof.
 tienen.bibiotheek.be

Het is nog even aftellen, maar ook
dit jaar verheugt Sinterklaas zich er
op om alle kinderen van Tienen een
bezoekje te brengen. Noteer zaterdag
19 november alvast in de agenda!
Om 14.00 uur wordt Sinterklaas samen
met zijn Pieten enthousiast onthaald door
de burgemeester aan het stadhuis op de
Grote Markt. Vervolgens trekt het bonte
gezelschap met paard, koets en stoet
door het stadscentrum.
Ondertussen kan je genieten van leuke
animatie en geeft de Ja Ja Joepie
Kidsparty het beste van zichzelf op de
Veemarkt. Sinterklaas wordt hier rond
16.20 uur verwacht om alle bengeltjes
te begroeten. Het Grote Boek wordt geraadpleegd om te kijken of iedereen wel
braaf is geweest!
Vergeet die dag zeker je tekening of
brief niet voor Sinterklaas, want je kan
deze samen met Postpiet posten in de
brievenbus van Sinterklaas.

LEREN PROGRAM
MEREN IN DE BIB
Van jongs af aan kan je beginnen met
het leren van de principes van programmeren. Daarom organiseert bibliotheek
Tienen de workshop ‘Robots programmeren’ voor kinderen tussen 8 en 12 jaar
oud op woensdag 26 oktober. De deelnemers gaan met robotjes aan de slag
die via iPads geprogrammeerd worden.
De robotjes zijn compatibel met Lego,
zodat je er met Lego Technics van alles
kan aan- en verbouwen.

/stadtienen
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DUURZAAM TIENEN

INVESTEER IN
JE WONING MET
MIJN VERBOUW
PREMIE
Vraag een Mijn VerbouwPremie aan

Vanaf 1 oktober vraag je de Vlaamse renovatieen energiepremies aan via één online loket:
mijnverbouwpremie.be. Heb je plannen om
je muren, vloer of dak te renoveren en te
isoleren? Zijn je ramen aan vervanging toe?
Plaats je nieuwe leidingen voor elektriciteit
of sanitair? Of investeer je in een zonneboiler, warmtepomp of warmtepompboiler?
Gebruik de simulator om te weten op welke
premies je recht hebt en ontdek alle voorwaarden op mijnverbouwpremie.be.

BESPAAR DEZE WINTER
OP JE ENERGIEFACTUUR
De prijzen voor gas en elektriciteit swingen de pan uit. Veel mensen
hebben nu al moeite om hun rekeningen te betalen en de winter
staat voor de deur. Reden te meer om deze tips in overweging
te nemen.
Zet de verwarming een graadje
lager: doe een trui aan of kruip
gezellig onder een dekentje.
Verwarm alleen de ruimtes die
je gebruikt.
Hou ramen en deuren gesloten
als de verwarming op staat.
Sluit ’s avonds de gordijnen en/of
doe de rolluiken naar beneden.
Wees zuinig met warm water:
laat de kraan niet onnodig lopen.
Neem een (korte) douche in
plaats van een bad.
Doe steeds het licht uit als je
een ruimte verlaat.
Pak sluipverbruik aan: zet apparaten die je niet gebruikt, helemaal uit (dus niet in stand-by).
Was zoveel mogelijk op 30° C.
Gebruik een droogrek in plaats
van een droogkast.
Strijk alleen wat echt nodig
is: een strijkijzer is een echte
stroomvreter.
Zet je (vaat)wasmachine pas
aan als die vol is.
Breng radiatorfolie aan achter
de radiatoren die tegen de
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muur staan, zo gaat er minder
warmte verloren.
Gebruik tochtstrips om kieren
te dichten.
Schakel over op ledverlichting:
halogeen- en zelfs spaarlampen verbruiken veel meer
energie.
Kies bij aankoop van een nieuw
huishoudtoestel voor het meest
energiezuinige (klasse A of B).
Laat een energiescan van je
woning uitvoeren en doe beroep op een renovatiecoach.
Isoleer je woning (dak, muren
en vloeren) en kies voor dubbel glas.
Kies voor hernieuwbare
energie: installeer een warmtepomp(boiler), zonneboiler en/of
zonnepanelen.
 Meer info over premies en
leningen voor renovatie en
energiebesparende ingrepen
krijg je bij het Wooninfopunt na
afspraak via tel 016 80 56 81 of
wooninfopunt@tienen.be.

Financier je verbouwing
met Mijn VerbouwLening

Met een renteloze Mijn VerbouwLening kan
je een lening tot 60.000 euro aanvragen voor
renovaties die zowel focussen op woningkwaliteit, als op het verbeteren van de energieprestatie. Deze lening kan aangevraagd worden
voor wie in de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie zit. Daarnaast
komen ook private verhuurders en verhuurders
via een sociaal verhuurkantoor in aanmerking.
 mijnverbouwpremie.be
en mijnverbouwlening.be.

VERWARMINGS
TOELAGE
Het Sociaal Verwarmingsfonds geeft toelagen
voor gebruikers en gezinnen van huisbrandolie
of propaangas in een kwetsbare situatie. Dit
alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of
propaantank te vullen). Aanvragen gebeuren
via de dienst algemeen maatschappelijk werk
in het Sociaal Huis (tel 016 80 11 11). Daarnaast
is er ook een stookoliepremie van 225 euro
voorzien voor elke gebruiker van stookolie en/
of propaangas in bulk. Deze premie kan aangevraagd worden bij de FOD economie.
 Meer info op www.verwarmingsfonds.be.

GETIPT IN TIENEN

STRIKE!

VERJAAR
DAGSFEESTJES
OP MAAT

VOOR
KINDER
FEESTJES

Als het er iets sportiever aan toe mag
gaan, ben je bij sportcentrum Grand
Slam aan het juiste adres. Maak kennis
met de gymclub, tennis- of padelschool
en geniet van pannenkoeken of een
volledig 5-gangendiner. Bij het sportcentrum werken ze graag op maat een
verjaardagsfeest uit. Natuurlijk kan een
springkasteel niet ontbreken!
 Sportcentrum Grand Slam,
Tennisstraat 3 in Tienen,
www.sportcentrumgs.be.

HANG HET
FEESTVARKEN
UIT
Zin in avontuur of een echte dierenvriend? Dan is een verjaardagsfeestje
in de Deboeshoeve in Hakendover
zeker iets voor jou! De dieren helpen
voederen, een ritje met de huifkar
maken of ravotten in het stro. Maak
je keuze uit een lijst van 11 supertoffe
activiteiten waar het feestvarken en zijn
vrienden 3 uur lang zoet mee zijn.
 Deboeshoeve, Bosveldestraat 61 in
Hakendover, www.deboeshoeve.be.

FUN FUN FUN
De FunSchuur is een feestzaal op
kindermaat voor activiteiten gaande
van een funcky disco tot een slaapfeestje. Veel én quasi alles is mogelijk
in de FunSchuur. Je huurt de feestzaal
en kiest voor één van de formules. Je
kan het feestje nog leuker maken door
enkele ‘party opties’ toe te voegen aan
je reservatie. Zo staat er voor je het
weet een echte eenhoorn op je verjaardagsfeest, wordt er geflaneerd op de
catwalk of gaat het er spannend aan toe
op het parcours met telegeleide auto’s.

De ballen gaan aan het rollen tijdens
een verjaardagsfeestje bij Acro in
Tienen. Combineer twee bowling
spelen en twee drankjes
met een pannenkoek met
suiker of met frietjes en
een curryworst. Plezier
verzekerd! Vanaf 6
kinderen krijgt de jarige
ook een kegel mee naar
huis die op de kamer kan
pronken.
 Acro, Leuvenselaan 472 in Tienen,
www.acrotienen.be.

THEATER,
ZWEMMEN
EN SPELEN
Bij de stad Tienen zijn er best wat
ideetjes te rapen voor een kinderfeestje. Zo heeft CC De Kruisboog een
mooi film- en theateraanbod voor kinderen, aansluitend kan je iets nuttigen
in het Theatercafé. Ook zwemmen in
het stedelijk zwembad De Blyckaert,
met aansluitend een bezoekje aan
de cafetaria, is een optie. Of dacht je
al aan de speeltuinen op Heldenland
of in het Vianderdomein? Tijdens de
zomermaanden vind je er een fijne bar
om iets te eten of te drinken. Stel je
liever zelf een picknickmand samen,
dan is een potluck een originele oplossing. Nodig de ouders van de vriendjes
uit en laat iedereen iets klaarmaken.
Lekker gemakkelijk én gezellig!
 www.tienen.be

 De FunSchuur, Diestsesteenweg 112a
in Tienen, www.defunschuur.be.
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TIENEN ONDERNEEMT

NIEUW
IN TIENEN
Tienen bruist van het
ondernemerschap! Een overzicht
van de nieuwe handelszaken
die hun deuren openden.

ORIGINELE BABY- EN
KINDERSPULLETJES
Wat begon met een webshop, groeide uit tot een winkel
voor tijdloze, handgemaakte en duurzame baby- en kinderspulletjes. Bij Duimelot doe je ook inspiratie op voor
een kinderkamer met meubels en decoratie, eetsetjes,
verzorgingsspullen en speelgoed. Daarnaast vind je er
kleding van 0 tot 4 jaar. Hou je van zachte kleurtjes, dan
is dit de ideale match. Ben jij een toekomstige mama of
papa? Leg je geboortelijst aan bij Duimelot!
 Duimelot, Leuvensestraat 50 in Tienen, duimelot.shop.

KINDERCOACH VOOR
ZELFVERTROUWEN
Iedere ouder droomt ervan dat zijn/haar kind gelukkig en
vol zelfvertrouwen door het leven gaat. Toch zijn er heel
wat kinderen die zich minder goed in hun vel voelen.
Veel ouders weten niet wat ze moeten doen of hoe ze
dit kunnen aanpakken. Op die momenten is kindercoach
Laura Smeyers er. Op een laagdrempelige manier laat ze
kinderen meer inzicht krijgen in zichzelf en gaat ze samen met het kind op ontdekking naar zijn kwaliteiten en
sterke kanten. Laura biedt naast individuele begeleiding
ook workshops en groeikampen aan.
 Kindercoachpraktijk Toermalijn, Schansstraat 34 in
Tienen, www.kindercoachpraktijktoermalijn.be.
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AFSPRAAK
IN DE BROEKSTRAAT
Rudi en Gilberte verhuisden hun zaak ‘De Afspraak’
van de Grote Markt naar de Broekstraat. Hier dienen ze
een heerlijk ontbijt, lunch en diner op in een prachtige,
huiselijke ruimte. Je vindt bij hen een ruime keuze aan
vlees- en visgerechten, snacks en zoetigheden. De suggesties veranderen elke twee weken en zijn seizoensgebonden. Geniet je liever van een koffietje of drankje?
Ook dan ben je heel erg welkom en kan je ook op het
gezellige terrasje achteraan plaatsnemen.
 De Afspraak, Broekstraat 9 in Tienen.

Meer nieuws
HERFSTSHOPPEN
OP DE OUTLETBEURS

GROTE WASJES,
KLEINE WASJES
Sara en Wendy vonden een gat in de markt met hun was
atelier Smoooth. Na hun zaak een tijdje in Sint-Truiden
uitgebaat te hebben, verhuizen ze naar Oplinter. Ze
komen je was ophalen en bezorgen die gewassen,
gedroogd en gestreken terug. Sara houdt van het contact met haar klanten en geniet van de glimlach op hun
gezicht. Geen zin in de was en de plas of een donsdeken
dat gereinigd moet worden? Eén adres, Smoooth!
 Smoooth, Sint-Genovevaplein 25 in Oplinter,
www.smoooth.be.

Na twee succesvolle edities, vindt op zondag
23 oktober in zaal Manege opnieuw een outlet
beurs plaats, georganiseerd door de stad
Tienen. Van 09.00 tot 18.00 uur zijn de Tiense
modespeciaalzaken present met merkkleding,
schoenen en accessoires aan aantrekkelijke
outletprijzen. De toegang voor bezoekers is gratis.
Even uitblazen na het shoppen? Dat kan op de beurs
met een hapje en drankje aan de bar, verzorgd door
scoutsgroep Kriko-Bea Tienen, of natuurlijk in één van
de talrijke horecazaken in het stadscentrum.

TIENSE ONDERNEMER
VOORZITTER
Kurt Leuridan, CEO van brillenglazenfabrikant Tokai
Optecs uit Tienen, is de nieuwe voorzitter van het
BJA Investeringscomité van The Belgium-Japan Association & Chamber of Commerce. Hij volgt daarmee
een Japanse ondernemer op en dat is een hele eer.
Als nieuwe voorzitter zal Leuridan zich focussen op
het uitvoeren van onderzoek, het geven van aanbevelingen en het voorbereiden van publicaties voor de
verschillende overheden. Zo kan de commissie optreden als partner voor bedrijven die willen investeren in
de Belgische en Japanse economie.

ELEKTRONISCH
BETAALMIDDEL
VERPLICHT

BRUINE
KROEG 2.0
Jurgen en Els openden na een grondige renovatie
‘t Kaffee op het dorpsplein in Kumtich, Een gezellige
bruine kroeg met pintjes aan 2 euro, cocktails voor de
liefhebbers en kleine knabbels om een hongertje te stillen. Je vindt er ook een buitenterras om te genieten van
het zonnetje. Elke avond voor een feestdag kan je een
dansje placeren tijdens de discobar. ‘t Kaffee is open
van dinsdag t/m zondag vanaf 10.00 uur.
 ‘t Kaffee, Sint-Gillisplein 29 in Kumtich,
www.facebook.com/KaffeeKumtich.

Sinds 1 juli moeten alle ondernemingen naast cashbetalingen ook
elektronische betalingen toelaten.
Dit geldt ook voor vrije beroepen en
personen, overheden en verenigingen die
op permanente basis economische activiteiten
uitvoeren. De nieuwe regelgeving geldt niet
voor eenmalige of occasionele activiteiten.
Als organisatie kan je zelf het elektronisch betaalsysteem kiezen. Er is geen verplichting om een betaalterminal te installeren, ook betalingen via smartphone
(bv. overschrijving, Paypal, Payconiq) zijn toegelaten.
Maaltijd-, eco- en cadeaucheques, betalingen in
cryptomunten of virtuele munten (bitcoin, …) en geschenkbonnen worden niet als een geldig alternatief aanvaard.
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#thuisintienen
Gebruik #thuisintienen
voor al je Instagramfoto’s
over Tienen: de kans
bestaat dat jouw foto in
deze rubriek terechtkomt!

12 JUNI

20 JUNI

#thuisintienen #nofear

#Tienen #ThuisInTienen #StreetPhotography
#NightPhotography #ForFoxSake
#Straatfotografie #zwartwit

8 JULI

16 JULI

19 JULI

#tienenzingt #tienen #thuisintienen

#thuisintienen #foto #Tienen #belgië #belgium

@philippevdp: SCF - Sweet city festival 2022

@christopheseynaeve: Na twee uur initiatie kan
je toch al de basissprongen. Wel zweten in zo’n
pak. Een mooi vaderdagcadeau.

@fotostadtienen: Proficiat aan het bruidspaar!

@weonlycomeoutatnight3300: Tienen by night

@christoffjonckers: Zalig zo na je looptraining
even afkoelen in de nieuwe meander van de
Grote Gete.
#thuisintienen #Tienen #thewaytokölnmarathon
#afkoelen 💦🔥☀

29 JULI

@zwemles.tienen: Lachende snoetjes tijdens
de laatste les!
#zwemlestienen #zwembaddeblyckaert
#zwemmenisleuk #groepslessen #thuisintienen
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31 JULI

7 AUGUSTUS

#thuisintienen #festival #reuzenrad #tienen
#SR22

#thuisintienen #oorbeek #wandelenindenatuur
#wandelenisgezond #vlaamsbrabant

@stadtienen: @suikerrock by night 🌝🎡

@philippevdp: Tienen fietst en wandelt

TIENENAARS AAN HET WOORD

TIENEN DOOR
KINDEROGEN
Ook de jeugd beleefde een fijne zomer
in onze stad!

Vuurwerk in het
Vianderdomein
Lina en Lisa amuseerden zich deze
zomer te pletter op de speelpleinwerking. “Ook het optreden van
Camille tijdens het HAP foodtruckfestival was heel leuk.” Tijdens
het optreden genoten ze van een
lekkere suikerspin in het Viander
domein. Wat ze absoluut nog op hun
bucketlist wilden afvinken? “Heldenland!”, klonk het volmondig.

CONTACT
Stad Tienen
Grote Markt 27
3300 Tienen

 016 80 57 00
 info@tienen.be
 www.tienen.be

Een afspraak maken kan via:
- het nummer 016 80 57 00
(alle stadsdiensten)
- www.tienen.be/afspraak (enkel voor dienst
burgerzaken)
- het nummer 016 80 11 11 of
info@ocmw.tienen.be (OCMW-diensten)
Afspraken zijn mogelijk op:
maandag
08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
dinsdag
07.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 19.00 uur
woensdag
08.30 tot 12.30 uur
13.30 tot 16.00 uur
donderdag 08.30 tot 12.30 uur
vrijdag
08.30 tot 12.30 uur

Blijf bij de pinken

Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en
LinkedIn en abonneer je op onze wekelijkse
digitale nieuwsbrief!

Een hart voor
heldenland

 /stadtienen		
 /stadtienen
 /company/stadtienen
 /stadtienen
 www.tienen.be/nieuwsbrieven

Deze zomer waren Ruben en Sybille
op de Grote Markt te vinden bij de
optredens van o.a. #LikeMe tijdens
de Ketnet Zomertour. Hun favoriete
speeltuin is zonder twijfel Heldenland. “Ik ga er zelfs als het regent”,
klinkt het dapper. Als afsluiter had
Sybille nog een raadsel voor ons:
“Het varken valt dood in de stal, de kip
rent ernaartoe. Wat klopt er niet?”

Wachtdiensten
Lokale politie
Dringende interventies: tel 101
of 016 80 58 05
Brandweer - Ziekenwagen
Dringende interventies: tel 112
Niet-dringende oproepen bij noodweer:
tel 1722
Huisarts van wacht: tel 1733
Apothekers van wacht:
Tel 0903 99 000 | www.apotheek.be

Het hart

Picknicken
en chillen
“Af en toe ging ik naar het stadspark
met mijn tante om te picknicken
en te spelen”, vertelt Jelena ons.
Daarnaast heeft ze veel boeken
gelezen. Tristan doet het liever
rustig aan en hield het bij chillen en
spelen op de speelpleinwerking.
Ook boogschieten in het Viander
domein stond op zijn programma.

Tandarts van wacht: tel 0903 39 969
Weekends en feestdagen van
09.00 tot 18.00 uur

Colofon
Redactie, coördinatie en foto's
(tenzij anders vermeld):
dienst communicatie stad Tienen |
communicatie@tienen.be
Vormgeving: Trendhuis | www.trendhuis.be
Druk: Graphcom.be | ak@graphcom.be
V.u.: Gijsbrecht Huts | schepen van
interne en externe dienstverlening |
p/a Grote Markt 27 | 3300 Tienen

19

Streekproductenmarkt
Braderie
De Lazuur
Tiense reuzen
Optredens
De worp
& veel meer

Zaterdag 08.10.2022

Grote Markt - 10.00 tot 20.00 uur

www.kweikersdag.be

